
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Черкаський державний бізнес-коледж

. У ю
ДиректррАгрофесор

(0)С \О.В. Куклін 
2014 р.

ІНСТРУКЦІЯ № 22 

з охорони праці для гардеробника

Черкаси-2014



1. Загальні вимоги безпеки.

1.1. До самостійної роботи гардеробником допускаються особи, які пройшли медичну 
комісію, навчання та інструктаж з техніки безпеки.

1.2. При роботі гардеробником дотримуватися правил внутрішнього трудового 
розпорядку, встановлені режими праці та відпочинку.

1.3. При роботі в установі можливий вплив на працюючих наступних небезпечних і 
шкідливих виробничих факторів:

-Ураження електричним струмом при несправному електрообладнанні групових та інших 
приміщень;

-Порушення гостроти зору при недостатній освітленості групових кімнатах;

1.4. Гардеробник зобов'язаний дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця 
розташування первинних засобів пожежогасіння та напрямки евакуації при пожежі.

1.5. При нещасному випадку потерпілий або очевидець нещасного випадку зобов'язаний 
негайно повідомити керівника установи.

1.6. У процесі роботи дотримуватися правил особистої гігієни, тримати в чистоті робоче 
місце.

1.7. Особи, які допустили невиконання або порушення інструкції з охорони праці, 
притягнуто до дисциплінарної відповідальності відповідно до правил внутрішнього 
трудового розпорядку і, при необхідності, піддаються позачергової перевірки знань з 
охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Одягти покладену за нормами спецодяг.

2.2. Перевірити чистоту на робочому місці, незахламленість проходів.

2.3. Перевірити справність пристосувань для розміщення одягу для відвідувачів.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1 Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівництвом.

3.2. Стежити за збереженням одягу та головних уборів відвідувачів.

3.3. Не відлучатися під час роботи з робочого місця, в разі необхідності відлучитися 
отримати дозвіл від старшої медсестри.

3.4. Стежити за чистотою і порядком на робочому місці.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях



4.1. У разі виникнення загоряння у вбиральні приміщенні вжити заходів до його ліквідації 
первинними засобами пожежогасіння, викликати пожежну охорону, поставити до відома 
керівництво.

4.2. При опіках необхідно звільнити уражене місце від одягу, взуття. Перев'язати обгорілу 
поверхню стерильним бинтом і звернутися до лікувального закладу. Довести до відома 
керівництво закладу.

4.3. При виникненні претензії від відвідувачів, поставити до відома керівництво і діяти за 
вказівкою керівника.

5. Заходи безпеки після закінчення роботи.

5.1. Навести порядок у вбиральні приміщенні, відключити освітлення.

5.2. Провітрити приміщення і ретельно вимити руки з милом.
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